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چکيده

 -فرورزنانس یک پدیده غیرخطی و بااهمیت در مسائل کیفیت توان است.این پدیده بین خازن شبکه و اندوکتانس غیرخطیی تهیییتا

نظیر راکتور یا سیمپیچ ترانسفورماتور در حالت اشباع رخ میدهد.فرورزنانس بیشتر در ترانسفورماتورهای بیبار یا بار اندک دیده میشود .در این
مقاله پدیده فرورزنانس بر روی یک ترانس تک فاز بررسیشده است .با استفاده از روش اجتا محدود بیه کمیک نیر افیتارComsol Multiphysics

ترانسفورماتور در فضای دوبعدی شبیهسازیشده است .در بررسی این پدیده منحنی اشباع با مقدار بایاس  DCدر نظر گرفتهشده است.اثر مقدار
بایاس  DCدر توزیع چگالی شار و منحنی هیسترزیس هسته موردبررسی قرارگرفته است .همچنین شبیه سازیهای انها شده نشیان مییدهید
هنگا وقوع فرورزنانس شکل موج ولتاژ و جریان ترانسفورماتور از حالت سینوسی خارجشده و دامنه ولتاژ و جرییان تیا حیدود زییادی افیتایش
مییابد که در فرکانس اصلی و فرکانسهای باالتر باعث مشکال عایقی و در فرکانسهای کمتر باعث مشکال حرارتی میشود.
کليهواژ  -بایاس ،DCترانس تک فاز ،فرورزنانس،

FEM.، Comsol Multiphysics

باعث سوختن تجهيزات آن میشود .همچنين به علت تغيير
شکل موج جریان و ولتاژ و وجود هارمونيکها و زیر هارمونيکها،
در بعضی موارد عملکرد نادرست رلههای حفاظتی را نيز در پی
دارد].[6
در سيستمهای قهرت مقهار بایاس  DCممکن است از طریق
زمين یا وجود ادوات مختلف به سيمپيچ ترانسفورماتور تزریق
شود .این موضوع باعث به اشباع رفتن هسته ترانسفورماتور
میگردد.این پهیه منجر به تأثيرات ناخواسته بر روی
ترانسفورماتور میشود.عهم تقارن در شکل موج جریان و ولتاژ،
افزایش تلفات و ایجاد نقاط داغ در هسته از عوارض جانبی این
پهیه است[ .]7در بررسی پهیه فرورزنانس در نظر گرفتن این
شرایط حائز اهميت است.
در حالت کلی شبيهسازی فرورزنانس در ترانسفورماتورها با
ساختارهای مختلف هسته و سيمپيچ ،نيازمنه تمهيهات بسيار و
مهلسازی دقيق کليه پهیه های غيرخطی ترانسفورماتور است.
در این مقاله پهیه فرورزنانس بر روی یک ترانسفورماتور تک فاز
بررسیشه است .از روش اجزاء محهود) (FEMجهت شبيهسازی
در نرمافزار کامسول( )Comsol Multiphysicsاستفاد شه است.

 -1مقدمه
مسئله فرورزنانس یکی از مسائل مرتبط با ترانسفورماتورها
است که از اهميت فراوانی برخوردار است.سالهای متمادی است
که این پهیه در سطوح مختلف ولتاژی شبکههای کشورهای
مختلف رخ میدهه[ .]1[-]3با توجه به اهميت موضوع
پژوهشهای مختلفی در این زمينه صورت گرفته است.این پهیه
عموماً در اثر متقابل بين انهوکتانس غيرخطی ترانسفورماتور و
خازن شبکه رخ میدهه[.]4در شرایط بیباری یا بار انهک ،با بروز
اغتشاشات سيمپيچ ترانسفورماتور از طریق ظرفيت خازنی خطوط
و سيمپيچهای ترانسفورماتور مهار رزونانس تشکيل میدهه و با
اشباع شهن هسته ترانسفورماتور ،فرورزنانس رخ میدهه .اگرچه
رزونانس نيز شامل یک خازن و یک انهوکتانس است .اما
بهطورقطع فرکانس رزونانسی که در آن فرورزناس اتفاق میافته،
وجود نهارد.بهگونهای که در پهیه فرورزنانس بيش از یک پاسخ
برای مجموعهای از پارامترهای یکسان وجود دارد[ .]5در هنگام
بروز فرورزنانس دامنه ولتاژ و جریان و یا هر دو بهانهاز ای زیاد
است که میتوانه خسارات جبرانناپذیری به شبکه وارد کرد و
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راکتانس مغناطيس شونهگی کاهشیافته و فرورزنانس رخ
میدهه .بنابراین فرورزنانس یک پهیه غيرخطی بود که تابع
پارامترهایی شامل ولتاژ القاشه  ،مشخصه مغناطيس شونهگی،
تلفات و خازن مهار است.

در بخش 2به مبانی پهیه فرورزنانس جهت تفهيم هرچه
بهتر این پهیه پرداختهشه است .در بخش  3توضيح مختصری
پيرامون روش المان محهود به کمک نرمافزار مربوطه ارائهشه
است .در بخش  4پارامترهای الزم جهت شبيهسازی آورد شه
است.در بخش  5نتایج شبيهسازی ارائهشه است.

 -3روش اجتا محدود
در ریاضيات روش المان محهود یک روش عهدی برای حل
تقریبی مسائل مرزی است .این روش مشابه ایه اتصال بسياری
از خطوط کوچک مستقيم است که میتوانه یک دایر بزرگتر را
تقریب بزنه FEM .شامل تمام روشها برای اتصال بسياری از
معادالت عناصر ساد در طول بسياری از زیر دامنههای کوچک
(که عناصر محهود ناميه میشونه ).است .و یک معادله
پيچيه تر را با یک دامنه بزرگتر تقریب میزنه] .[9بهطور کل
 FEMشامل سه ماتریس اصلی ،که عبارتانه از :ماتریس
مالکيت،ماتریس رفتار و ماتریس عمل.

 -2مبانی پدیده فرورزنانس
هنگامیکه هستههای فرو مغناطيسی تجهيزات فشارقوی
اشباع و در مهار بهصورت سری با خاصيت خازنی قرار میگيرنه،
شرایط برای پهیه فرورزنانس فراهم میشود .در سيستمهای
قهرت ،ترانسفورماتورها بهطور عمه توسط کابلها تغذیه
میشونه .کابلها خاصيت خازنی باال برخوردارنه و بهطور سری با
سيمپيچ ترانسفورماتورهای مجهز به هسته فرو مغناطيسی
قرارگرفتهانه] .[8فرورزنانس از نوع اضافه ولتاژهای موقت است و
انواع مختلفی دارد .این پهیه از جنبههای دامنه و مهتزمان و
هارمونيکهای موجود در آن قابلبحث و بررسی است .اگر موجی
با دامنه زیاد و هارمونيکهای بيشتر در مهتزمان طوالنی بر
روی تجهيزات وجود داشته باشه ،موجب خسارت و حتی تخریب
آن میشود .بهعنوانمثال وجود ولتاژ هارمونيکی بر روی
ترانسفورماتور سبب گرم شهن و صهمه دیهن سيمپيچهای
ترانسفورماتور میشود .بنابراین بایه از وجود این عامل که تحت
پهیه فرورزنانس بر روی ترانسفورماتور است ،جلوگيری نمود.
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نشاندهنه پتانسيل
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گذردهی الکتریک،
الکتریکی است.
از روش اجزا محهود به کمک نرمافزار کامسول جهت شبيهسازی
کامپيوتری استفاد شه است] .[11این نرمافزار معادالت
سيستمهای غيرخطی را توسط مشتقات جزئی با حضور ميهان
الکترومغناطيسی و  ...حل مینمایه .همچنين در آن امکان
تعریف مهارات الکتریکی نظير بار ،مقاومت ،سلف ،خازن و ...به
همرا ميهان مغناطيسی وجود دارد.
 -4تعیین پارامترها
برای بررسی پهیه فرورزنانس از یک سری تجهيزات
متشکل از یک ترانسفورماتور تک فاز استفاد شه است.
ترانسفورماتور در این حالت بهون بار در نظر گرفتهشه است.
خازن بهصورت سری با سيمپيچ اوليه ترانسفورماتور قرارگرفته
است .با ولتاژ  221ولت و فرکانس  61هرتز در مهار قرارگرفته
است .مشخصات ترانسفورماتور در جهول ( )1ارائهشه است.
همچنين ابعاد هنهسی ترانسفورماتور در شکل ( )2نشان
داد شه است.

شکل( :)1مهار معادل فرورزناس

شکل( )1مهار معادل پهیه فرورزنانس را نشان میدهه که
در آن سلف دارای مشخصه غيرخطی است .با عبور جریان از
مهار،خازن شارژ میشود .ولتاژ ذخير شه در خازن را میتوان
 DCفرض نمود که در دوسر راکتانس مغناطيس شونهگی
ترانسفورماتور قرارگرفته و باعث میشود تا هسته به اشباع برود.
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جهول  :1مشخصات ترانسفورماتور موردمطالعه
مقدار

پارامتر

02 W

توان نامی

002/20 V

ولتاژ

02 Hz

فرکانس

2022

تعداد دور اولیه

02

تعداد دور ثانویه

شکل( :)4نحو مش بنهی ترانسفورماتور
شکل( )3منحنی  B-Hرا برای این ماد نشان میدهه .این
بهان معنی است که توزیع غيریکنواخت در ماد در نظر
گرفتهشه است .شکل( )4نحو مش بنهی ترانسفورماتور را
بهصورت مش بنهی سه گر ای نشان میدهه.شکل( )5منحنی
جریان اوليه و ثانویه ترانسفورماتور و شکل( )6توزیع چگالی شار
هسته را در حالت عملکرد عادی نشان میدهه.

شکل( :)2ابعاد هنهسی ترانسفورماتور

 -5نتایج شبیهسازی
شبيهسازی ترانسفورماتور در نرمافزار کامسول در فضای
دوبعهی صورت گرفته است .با توجه به اینکه در این نرمافزار
جنس هسته ترانسفورماتور را میتوان مشخص نمود.لذا مطابق با
استانهاردهای خاص توليه ترانسفورماتور جنس هسته
ترانسفورماتور از آلياژ Silicon Steel NGO 35PN311
استفاد شه است .نفوذپذیری نسبی این ماد را میتوان با یک
منحنی  B-Hنشان داد که برای هر جهت متفاوت است.

شکل( :)5منحنی جریان اوليه و ثانویه ترانسفورماتور

شکل( :)6توزیع چگالی شار در حالت عملکرد عادی

درصورتیکه ظرفيت خازنی خطوط ،سيمپيچهای
ترانسفورماتور و یا بار متصل به ترانسفورماتور اثر سلفی
سيمپيچهای ترانسفورماتور را خنثی کننه ،فرورزنانس اتفاق
افتاد و باعث ایجاد جریانهای نامتعادل و ولتاژهای بزرگ در

شکل( :)3منحنی  B-Hبرای آلياژ استيل
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ترانسفورماتور میشود. .شکل ( )7توزیع چگالی شار را حين
وقوع فرورزنانس بهون در نظر گرفتن اثر بایاس  DCرا نشان
میدهه .هنگام وقوع فرورزنانس هسته ترانسفورماتور وارد اشباع
مغناطيسی میشود .این موضوع در ( )7نشان داد شه است.
شکل()8و( )9به ترتيب منحنی جریان اوليه ترانسفورماتور و
ولتاژ خازن را حين وقوع فرورزنانس در حالت قبل نشان میدهه.
فرورزنانس در ظرفيت خازنی به مقهار  3ميکرو فاراد رخداد
است.

شکل( :)11طيف فرکانسی ولتاژ خازن مهار

طيف فرکانسی ولتاژ متغير مهار در شکل( )11نشان
داد شه است.طيف فرکانسی بهصورت پيوسته بود و وجود
هارمونيکهای مختلف در مهار را نشان میدهه . .در این حالت
منحنی جریان و ولتاژ از حالت سينوسی خارج میشونه .دامنه
ولتاژ و جریان به ميزان زیادی افزایشیافته است.وجود
هارمونيکهای ولتاژ و جریان باعث گرمتر شهن و صهمات عایقی
ترانسفورماتور میگردد.
با اعمال اثر بایاس  DCهسته ترانسفورماتور در اشباع بيشتری
قرار میگيرد.این امر در منحنی  B-Hهسته ترانسفورماتور مطابق
شکل( )11مشخصشه است .شکل( )12توزیع چگالی شار را در
این حالت نشان میدهه.

شکل( :)7توزیع چگالی شار حين وقوع فرورزنانس بهون اثر بایاسDC

شکل( :)8شکل موج ولتاژ حين وقوع فرورزنانس بهون اثر بایاس DC
شکل( :)11منحنی  B-Hهسته ترانسفورماتور

شکل( :)9شکل موج جریان حين وقوع فرورزناس بهون اثر بایاس DC
شکل( :)12توزیع چگالی شار حين وقوع فرورزنانس با اثر بایاس DC
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سینوسی خارجشده و دامنه ولتاژ و جریان تا حد زیادی افزایش
مییابد .این افزایش دامنه در ترانسفورماتورهای قدرت موجب
شکست عایقی و گرمتر شدن ترانسفورماتور میشود .همچنین
وجود هارمونیکهای مختلف ،حالت آشفته فرورزنانس را نشان
دادهشده است .در واقعیت وجود بایاس  DCدر ورودی

شکل( )13و ( )14به ترتيب منحنی جریان و ولتاژ را در این
حالت نشان میدهنه .در این حالت دامنه ولتاژ و جریان در
زمانهای متفاوت تغيير کرد است.با توجه به این موضوع که
هسته در اشباع بيشتری قرار دارد ،فرورزنانس در ظرفيت خازنی
دیگری به مقهار  71ميکرو فاراد رخداد است .بنابراین بایاس
 DCنهتنها بر اشباع هسته ترانسفورماتور تأثير میگذارد و با
ایجاد نقاط داغ در هسته باعث کاهش کارایی ترانسفورماتور
میگردد بلکه باعث تغيير فرکانس خازنی حين وقوع فرورزنانس
نيز میشود.

ترانسفورماتورها اثرات مخربی را ایجاد میکند .مقایسه نتایج نشان
میدهد ،بایاس  DCهسته ترانسفورماتور را در اشباع بیشازحد قرار
میدهد که این اثر باعث ایجاد نقاط داغ در هسته ترانسفورماتور گردیده
و عمر مفید آن را کاهش میدهد .همچنین باعث تغییر وقوع
فرورزنانس آشفته در ظرفیت خازنی دیگری میشود.
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در این مقاله با بهرهگیری از روش اجزا محدود،پدیده
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در ترانسفورماتورهای معمولی است .نتایج حاصل از شبیهسازی
نشان میدهد ،هنگام وقوع فرورزنانس هسته مغناطیسی وارد
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